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Verslag van de vergadering van de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van  
6 oktober 2008 
 
Aanwezig:
H.R.A.L. Klein Kranenburg (CDA, voorzitter), J. Binnekamp (gedeputeerde), mw. M. Haak-
Griffioen (gedeputeerde), drs. W.M. de Jong (gedeputeerde), mw. A.H. Raven BA 
(gedeputeerde), dr. F.H. Barneveld Binkhuysen (VVD), dr. R. Bisschop (SGP), drs. W.J. Bos 
(PvdA), mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA), drs. P.W. Duquesnoy (SP), ing. D. Kiliç 
(PvdA), C.J. van Kranenburg MA (ChristenUnie), J.W.R. van Lunteren (VVD), drs. B. 
Nugteren (GroenLinks), drs. T.G.P.M. Ruijs (CDA), ir. T. Snyders (Mooi Utrecht), mr. J.J.J. 
Streefland, drs. R.E. de Vries (D66)  
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
dr. R.J. Poort (adjunctgriffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag)  
 
Afwezig:
R.C. Robbertsen (cvdK), mw.drs. W.A. Bodewitz, mr. J.M. Buiting (CDA), (PvdD), mw. A. 
Jonkers-Cornelisse (SP), mw. A.M.A. Pennarts-Pouw (GroenLinks), mw. Y. Smit (VVD), 
mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66) 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.    
 
2. Mededelingen 
- Bericht van verhindering is ontvangen van de dames Bodewitz, Jonkers, Pennarts, 

Versteeg en de heren Robbertsen en Buiting.  
- De voorzitter deelt mede dat aansluitend aan deze vergadering een besloten 

vergadering plaatsvindt over huisvesting.  
De heer De Vries verzoekt voorafgaande aan de behandeling van dit onderwerp te 
verduidelijken waarop de beslotenheid is gebaseerd, hetgeen door de voorzitter wordt 
toegezegd.   

 
3. Ingekomen stukken 
- De voorzitter wijst erop dat ter vergadering een memorandum is uitgereikt inzake kort 

geding Loenen. 
 De heer De Vries vraagt zich af of het verstandig is dat GS hierop thans reageren 

aangezien het nog onder de rechter is. Los daarvan verzoekt spreker GS de uitspraak 
van de voorzieningenrechter zo spoedig mogelijk aan de commissie kenbaar te maken.   

 De heer Bisschop informeert of het zo is dat de provincie zich met name buigt over het 
bestuurlijk draagvlak en de gemeenten over het draagvlak onder de bevolking.  

 Mevrouw Haak onderschrijft de eerste opmerking van D66. De inhoud van het 
memorandum spreekt voor zich en bevat met name de stand van zaken. Op 17 oktober 
a.s. doet de voorzieningenrechter een uitspraak. Zij zegt toe de commissie zo spoedig 
mogelijk op de hoogte te stellen van de uitspraak en het vervolg van de procedure.  

 De Arhi-procedure kent verschillende stappen. Op het moment dat de procedure 
daadwerkelijk wordt ingezet, is het een zaak tussen bestuurslagen en niet meer tussen 
de provincie en de bevolking van gemeenten.  
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De heer Barneveld Binkuysen sluit zich aan bij de opmerking van D66 dat in dit 
stadium voorzichtigheid moet worden betracht met het doen van uitspraken. In dat 
kader gaat de discussie, die thans wordt gevoerd, in zijn visie feitelijk al te ver.   

 De heer Snyders deelt mede dat Mooi Utrecht op het stadpunt staat dat in het 
onderhavige geval de communicatie niet goed is verlopen. Spreker pleit er in algemene 
zin voor een keer van gedachten te wisselen over de gewenste communicatieformat bij 
dergelijke procedures. 

- De voorzitter deelt mede dat de Kerntakendiscussie thans onder de 
verantwoordelijkheid van gedeputeerde Ekkers valt. Aan gedeputeerde Ekkers zal 
worden gevraagd of de inhoud van het door gedeputeerde Dekker opgestelde 
memorandum ter zake onverkort blijft gehandhaafd.  
De heer Bos deelt mede dat de PvdA kennis neemt van de inhoud van het 
memorandum. Naar aanleiding daarvan hecht hij er wel aan een opmerking te maken 
over de door het nieuwe College overeengekomen taakverdeling. Kerntaken valt onder 
de portefeuille van gedeputeerde Ekkers en Strategie onder de portefeuille van 
gedeputeerde De Jong. Die onderwerpen liggen in elkaars verlengde. Spreker verzoekt 
de commissie in een korte notitie nader toe te lichten wat het onderscheid is tussen 
deze twee taken en op welk moment de taken in elkaar overvloeien.  
 De heer De Vries sluit zich aan bij de vraag bij de PvdA. Voorts informeert spreker 
hoe zal worden omgegaan met de resultaten van de conferentie Utrecht 2040. Hij wil 
hierover graag worden geïnformeerd voordat de conferentie plaatsvindt.  
De voorzitter zegt toe de vragen die thans naar voren zijn gebracht te zullen inbrengen  
in het vooroverleg met gedeputeerde Ekkers. De scheiding tussen de taken Strategie en 
Kerntaken en wie wanneer waarvoor verantwoordelijk is dienen helder te zijn.  

 
4. Verslag van 8 september 2009 
Met in achtneming van de toevoeging van de heer Van Lunteren bij de aanwezigen, de 
wijziging van D66 achter de naam van de heer Streefland in ChristenUnie en de toevoeging 
van drs. bij mevrouw Versteeg wordt het verslag vastgesteld.  
 
5. Termijnagenda 
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer De Vries antwoordt de heer 
Poort dat het procesvoorstel beleidsevaluaties in de Termijnagenda staat geagendeerd voor 3 
november a.s.  
 
De heer Nugteren constateert dat in de lijst een aantal toezeggingen staat voor vandaag, die 
niet zijn nagekomen. Deze toezeggingen zullen van een nieuwe datum moeten worden 
voorzien. 
De voorzitter antwoordt dat de datum wordt gewijzigd in 3 november.  
 
Mevrouw Raven wijst op de toezegging beantwoording vraag ontbreken € 50 miljoen in 
minimale reserves. Zij stelt voor dit mee te nemen in de notitie die wordt opgesteld naar 
aanleiding van de op 29 september jl. in PS aangenomen motie over de omvang van het 
gewenste vermogen.   
De voorzitter stelt vast dat de commissie hiermee instemt.  
 
6. Rondvraag 
De heer De Vries vraagt aandacht voor de bezetting van de Awb-Bezwarencommissie PS. 
Spreker heeft zelf als plaatsvervangend lid deel uitgemaakt van de Awb-commissie die de 
bezwaarschriften van Loenen heeft behandeld. Hij heeft dit ervaren alsof hij als rechter over 
zijn eigen besluit moest beslissen. Er zaten voorts leden in deze commissie, die ook 
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woordvoerder waren geweest over dit onderwerp. Dit bracht met zich mee dat de 
verschillende petten niet altijd uit elkaar werden gehouden, waardoor soms toch in een 
politieke discussie werd getreden met bezwaarden. Spreker acht dit niet zuiver. Hij  
informeert of dit gevoelen wordt gedeeld en zo ja in hoeverre een modus kan worden 
gevonden dit in de toekomst te voorkomen. Overigens acht spreker het richting bezwaarden 
ook gewenst de huidige werkwijze niet voort te laten bestaan.  
De heer Snyders pleit voor een onafhankelijke commissie.  
De heer Bisschop kan de gedachtegang van D66 volgen. Het nadeel is echter, dat het vaak om 
zeer complexe zaken gaat waarbij een lid ook op de hoogte moet zijn van het gelopen traject 
om tot een evenwichtig oordeel te kunnen komen. Voorts wijst hij erop dat daarna voor 
bezwaarden altijd nog een formele beroepsprocedure openstaat.  
De heer Van Kranenburg is geneigd de gedachtegang van D66 te ondersteunen. Hij 
informeert of het mogelijk is de pro- en contra’s op een rijtje te zetten, zodat daarover wat 
gerichter van gedachten kan worden gewisseld. 
De voorzitter constateert dat de commissie zich aansluit bij het voorstel van de ChristenUnie. 
De griffie zal dit voorbereiden.  
 
Mevrouw Raven kan zich voorstellen dat de commissie geïnteresseerd is in de vraag of de 
kredietcrisis ook gevolgen heeft voor de financiële situatie van de provincie. De provincie 
heeft immers € 750 miljoen aan vermogen uitstaan.  
De heer Nugteren memoreert in de laatste PS-vergadering al te hebben gevraagd aandacht te 
besteden aan de reservepositie. Spreker heeft altijd begrepen dat bij de provincie sprake is van 
tripple A beleggingen. Hij gaat er vanuit dat dit als zodanig niet is gewijzigd. 
Mevrouw Raven licht toe dat sommige ratings inmiddels door de kredietcrisis zijn verminderd 
naar double dan wel single A, hetgeen een heroverweging vraagt. PS worden per kwartaal op 
de hoogte gesteld van het treasurybeleid. In de komende kwartaalrapportage zal uitgebreid 
worden ingegaan op de ontstane situatie als gevolg van de kredietcrisis. Vooralsnog is het 
maar goed dat de Nederlandse Staat en de Nederlandse Bank Fortis hebben overgenomen. De 
provincie heeft daar voor € 25 miljoen aan deposito’s uitstaan. In die zin loopt de provincie 
geen risico. Dit laat onverlet dat de provincie alert moet blijven en scherp zal moeten 
monitoren. De provincie is gebonden aan de Wet Fido en houdt zich ook nadrukkelijk aan de 
gestelde regels. De provincie heeft € 250 miljoen uitgezet in kortlopende deposito’s, € 250 
miljoen in obligaties en € 250 miljoen in garantieproducten. Met betrekking tot de 
garantieproducten is onderzocht in hoeverre daadwerkelijk sprake is van een garantie op de 
hoofdsom. Waar nodig is dit gerepareerd. De provincie loopt derhalve geen risico’s.  
De heer Nugteren informeert of het vermogen van de provincie dusdanig is aangetast dat het 
ook effect heeft op het voorgenomen bestedingspatroon. Spreker verwacht daarop van GS  
commentaar bij de behandeling van de Begroting.  
Mevrouw Raven komt hierop uitgebreider terug bij de behandeling van de begroting, maar 
kan – vooruitlopende daarop – mededelen dat dit op dit moment niet het geval is.  
 
7. Profiel van Utrecht, Strategie, Staat van Utrecht 
De heer Snyders onderschrijft het belang dat in het kader van de procedure aan de hand van 
indicatoren getallen zullen worden verzameld. 
PS bestaan uit 10 fracties met eigen doelen, nadrukkelijk gelieerd aan de achterban die ervan 
uitgaat dat op enige manier richting wordt gegeven aan de eigen doelen. De vraag is in 
hoeverre de diversiteit in de Staten ook richtinggevend kan zijn in het kader van de identiteit 
die de provincie in de toekomst als Utrecht zou willen hebben. Spreker stelt voor hiertoe een 
commissie uit de Staten te vormen.  
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De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks zich kan vinden in de projecten Staat van 
Utrecht (Duurzaamheidbalans) en Strategie (Visiedocument). Bij de Kwaliteitsatlas plaatst 
GroenLinks een kanttekening, omdat een product dat één keer in de 10 jaar verschijnt 
nauwelijks beleid is te noemen. Het is GroenLinks niet duidelijk wat werkelijk wordt 
voorgesteld. Gepleit wordt voor een nadere onderbouwing.   
Ter zake van Branding merkt spreker op dat dit in de visie van GroenLinks continue moet 
plaatsvinden.  
Spreker memoreert tenslotte naar aanleiding van het desbetreffende voorstel van Mooi 
Utrecht dat in het kader van de Kerntakendiscussie al was overeengekomen een commissie uit 
de Staten in te stellen. Spreker mist dit in het voorliggende stuk. De onderwerpen Kerntaken 
en Strategie (Visiedocument) lopen namelijk in elkaar over.   
 
De heer De Vries merkt op dat het Profiel van Utrecht zowel GS als PS aangaat. In die zin 
ondersteunt spreker de opmerkingen over het instellen van een commissie uit de Staten.  
Spreker acht de inhoud van het voorliggende stuk te vaag. Over de Duurzaamheidbalans heeft 
al een presentatie plaatsgevonden. GS hebben echter nog niet aangegeven dat zij daaraan op 
die manier concreet invulling willen geven.  De Kwaliteitsatlas komt bij D66 over als een 
‘koffietafelboek’. Verzocht wordt om een nadere toelichting. Branding heeft in de visie van 
D66 te maken met communicatie over o.a. ‘Samen maken we Utrecht mooier’, hetgeen een 
continue proces dient te zijn.   
Met betrekking tot de onderlinge samenhang merkt spreker op dat het proces op zich helder 
moet zijn. De momenten waarop PS in dat proces betrokken worden dienen duidelijk te zijn.  
Ter zake van het congres Utrecht 2040 is de centrale vraag wie bepaalt wat er beklijft. Daarop 
moet een helder antwoord komen. 
 
De heer Van Lunteren memoreert dat bij de behandeling van de Voorjaarsnota de motie is 
aangenomen, waarin GS worden opgedragen de Kerntakendiscussie meer in samenhang met 
PS te voeren. De VVD staat derhalve op het standpunt dat thans moet worden overgaan tot 
een instellingsbesluit van een commissie uit de Staten, waarin zowel de Kerntaken als dit 
onderwerp kan worden behandeld.   
De VVD mist in het voorliggende stuk de doelen en resultaten die worden nagestreefd. Indien 
het echter de bedoeling is dat GS hierover eerst van gedachten wisselen met de commissie uit 
te Staten acht spreker dit een goede stap in de richting van de werkwijze die door de VVD 
wordt voorgestaan.  
 
De heer Ruys sluit zich aan bij voorgaande sprekers. Het CDA acht de inhoud van het 
voorliggende stuk te mager. Terecht is door voorgaande sprekers opgemerkt dat GS en PS 
samen de verantwoordelijkheid dragen voor het programma Profiel van Utrecht. Er zal een 
procedurevoorstel moeten komen, waarin de rol van de commissie BEM en PS duidelijk tot 
uitdrukking komt. Het CDA sluit zich aan bij de suggesties die ter zake hiervan door 
voorgaande sprekers zijn gedaan.     
Spreker onderschrijft voorts de opmerking over de Kwaliteitsatlas. Het doel moet niet een 
aantrekkelijke kennisbron zijn maar een sterke kennisbron op basis waarvan goede besluiten 
kunnen worden genomen en kan worden getoetst of de provincie op de goede weg is om de 
identiteit van deze provincie ook naar de toekomst toe te kunnen borgen.   
 
De heer De Jong licht toe dat GS voorstaan een en ander te stroomlijnen. Datgene dat thans 
door de commissie naar voren wordt gebracht, komt op hetzelfde neer. Doorgelicht dient te 
worden wat allemaal wordt gedaan op het terrein van de Strategie, hoe zich dat tot elkaar 
verhoudt en waar het toe leidt. Daarmee zal aan de slag worden gegaan. Op 21 oktober a.s. 
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vindt in PS een presentatie plaats over de Staat van Utrecht op basis waarvan een discussie 
kan worden gevoerd. 
Spreker staat positief tegenover de suggestie om in deze een commissie uit de Staten te 
vormen. 
Op 30/31 oktober a.s. vindt het Congres Utrecht 2040 plaats als startpunt van de Strategie. Op 
dat moment zal ook met elkaar worden bekeken waar de provincie staat en welke kant op zou 
kunnen worden gegaan in termen van scenario’s. Voorkomen moet worden dat dit een 
mechanisch proces wordt waarbij slechts de stand van zaken wordt opgemaakt en er 
vervolgens op basis van toekomstverkenningen automatisch een strategie uitrolt. Daartussen  
zit in hoge mate een stuk politieke wilsvorming, waarbij de Staten moeten worden betrokken. 
De commissie mag erop vertrouwen dat GS op die manier met dit onderwerp aan de slag 
willen gaan; dat wil zeggen verbanden beter leggen dan thans het geval is, PS op tijd 
betrekken bij de inhoud en ervoor zorgen dat politieke invloedsvorming op het eindresultaat 
daadwerkelijk aan de orde is. Daarmee wordt in zijn visie tegemoet gekomen aan de 
opmerkingen van de commissie.  
 
De heer Bos kan zich voorstellen dat nader wordt bekeken of de Strategiediscussie niet moet 
worden betrokken bij de Kerntakendiscussie waarvoor reeds is besloten een commissie uit de 
Staten in te stellen. De onderwerpen liggen in de visie van de PvdA in elkaars verlengde. 
Het zou goed zijn indien op korte termijn van de griffie een instellingsbesluit tegemoet kan 
worden gezien, zodat hierover in de eerstkomende PS-vergadering een besluit kan worden 
genomen en de commissie uit de Staten aan de gang kan mede in het licht van het Congres dat 
eind oktober wordt georganiseerd.   
Bij de noodzaak van de Kwaliteitsatlas en Branding in de voorgestelde vorm plaatst de PvdA 
vooralsnog een kanttekening. Wat de PvdA betreft zal het doel eerst helder moeten zijn, 
voordat daaraan zoveel geld wordt besteed.  
 
De heer Snyders staat op het standpunt dat ten aanzien van het Profiel van Utrecht sprake zal 
moeten zijn van een gezamenlijk traject. In dat kader informeert spreker of en wanneer een  
terugkoppeling plaatsvindt naar gemeenten, bevolking en organisaties in de provincie Utrecht.  
 
De heer Van Lunteren stelt voor in de eerstvolgende PS-vergadering het instellingsbesluit ter 
besluitvorming aan te bieden. Wellicht dat hierin nog niet de werkwijze kan worden 
vastgelegd, maar spreker kan zich ook voorstellen dat dit binnen de in te stellen commissie 
zelf wordt afgestemd.   
 
De heer De Vries memoreert zijn vraag de commissie voor het Congres in een korte notitie te 
informeren over hoe wordt omgegaan met de input van het Congres Utrecht 2040. Voorts 
pleit spreker voor inzicht in de verdeling van de € 4 miljoen over de vier projecten.   
 
De heer Ruys gaat er vanuit dat de commissie naar aanleiding van de discussie een aangepast 
voorstel tegemoet kan zien.   
Voorts steunt het CDA het betoog van D66 met betrekking tot het Congres 2040. Deze 
commissie i.c. PS bepalen wat de input van het Congres dient te zijn. PS dragen de politieke 
verantwoordelijkheid voor dit onderwerp. 
Het CDA deelt eveneens de visie van de PvdA met betrekking tot de besteding van de € 4 
miljoen. De noodzaak en het belang voor de provincie moet worden aangetoond.   
 
De heer De Jong merkt op op geen enkele wijze te willen afdoen aan het politieke mandaat en 
de politieke legitimatie van PS. In die zin heeft hij ook aangegeven positief te staan tegenover 
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de suggesties een commissie uit de Staten in te stellen. In zijn visie wordt volledig tegemoet 
gekomen aan datgene dat heden in deze commissie naar voren wordt gebracht.  
 
De heer De Vries memoreert specifiek te hebben gevraagd vooraf helder op schrift te stellen  
hoe met de input van het Congres wordt omgegaan.    
De heer De Jong deelt mede dat het resultaat van het Congres, de output, uiteraard als input 
geldt voor de te vormen Statencommissie.  
De heer De Vries merkt op dat het hem erom gaat dat van tevoren bekend is welke spelregels 
worden gehanteerd rond het Congres. Helder moet zijn dat, indien op grond van discussies 
over onderwerpen conclusies worden getrokken, deze ook op schrift worden gesteld en als 
zodanig terugkomen in de commissie uit de Staten.  
De heer De Jong gaat er vanuit dat de in te stellen commissie uit de Staten zelf bepaalt wat de 
spelregels zijn waaronder die commissie functioneert. 
De heer Ruys kan zich voorstellen dat indien niet tegemoet kan worden gekomen aan de wens 
van de commissie, verwoord door D66, een algemeen verslag wordt gemaakt van het Congres 
zonder dat aan de inhoud al conclusies worden verbonden.    
De heer De Vries onderschrijft dat dit ook een mogelijkheid is.   
De heer De Jong meent dat ook te hebben gezegd. Datgene dat op het Congres wordt 
besproken, wordt onverkort aan PS ter hand gesteld zodat PS zelf kunnen bepalen hoe zij 
hiermee omgaan.   
 
De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat ten behoeve van besluitvorming in de 
PS-vergadering van 20 oktober a.s. een instellingsbesluit van een uit de Staten te vormen 
commissie zal worden voorbereid.  
 
8. Programma Utrecht e-provincie 
Alvorens tot de behandeling van dit onderwerp over te gaan informeert de heer De Vries in 
hoeverre de aanbesteding rond Internetportaal al dan niet kan worden meegenomen in deze 
discussie vanwege het vertrouwelijk karakter.  
De heer Binnekamp heeft er geen moeite mee indien de kwestie Internetportaal in de discussie 
wordt betrokken, mits geen namen van leveranciers worden genoemd.   
Op grond van het vorenstaande pleit de heer Van Lunteren ervoor dit onderwerp in 
beslotenheid te behandelen.  
De voorzitter stelt vast dat de commissie het pleidooi van de VVD ondersteunt en besluit dit 
agendapunt in beslotenheid te behandelen.  
 
9. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor 
ieders komst en inbreng.  
 


